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Jindřich Kačer, III. ročník, HI-PH
Josef Macek: Jagellonský věk v českých zemích – šlechta

V počátku druhého dílu stojí Josef Macek před problémem, jak vůbec vymezit pojem šlechta. Jednalo se vůbec v 15. století o monolitní a kompaktní sociální třídu? Pohled do pramenů nám říká, že do 15. století bylo slovo šlechtic používáno jen pro nejvyšší kruhy šlechty a teprve v průběhu 15. století jsou tak jmenováni i všichni členové panského a rytířského stavu.

Ukazuje se ovšem, že tato „společenská třída“ necítila sama potřebu nějak se souhrnně nazývat a vlastně se v jejím vědomí ani příliš neobjevuje jednolitost a kompaktnost. Proto je potřeba věnovat se sociální struktuře šlechty, která v jagellonském věku udávala tón v politice i v kulturním životě země.

V tomto referátu se budu spíše soustředit na sféru nižší šlechty, proto jen stručně shrnu fakta uváděná Josefem Mackem o šlechtě vyšší, která se u nás souhrnně často nazývá páni. V českých podmínkách de facto neexistovala žádná hrabata ani knížata, zkrátka proto, že české království bylo vlastně jen povýšeným říšským knížectvím. Knížata se vyskytovala pouze ve Slezsku. V české stavovské obci byli ojedinělým zjevem synové krále Jiřího z Poděbrad – Viktorin, Jindřich a Hynek, kteří však své dědictví po otci rozházeli a knížecí titul tak v jejich rodě nezůstal.
Zbytek „vyšší šlechty“ byli prostě páni, tj. urozenci – „členové rodu, který se může pochlubit starobylým rodokmenem a zároveň vyniká majetkem a politickou mocí nad své sousedy.“
Důležitá byla právě urozenost, která musela být prokázána až do čtvrtého kolena.
V době jagellonské už to většinou nebyli bojovníci, nýbrž disponovali takovými prostředky, za něž mohli sestavit při svolání zemské hotovosti bojovou korouhev – ti se pak nazývali „korúhevní páni“. I mezi nimi samozřejmě existovali značné majetkové i mocenské rozdíly – nad všechny vynikal rod Rožmberků.
Nižší šlechta
Jak se stát členem drobné šlechty?
Klíčovým pojmem je erb a princip urozenosti. Udílení erbu je výhradním královským privilegiem, ovšem rytíři nechtěli pochopitelně ponechat panovníkovi tuto výsadu „nobilace“ a osobovali si právo asistovat při ustavování nových členů rytířstva.
Zemský sněm v roce 1497 rozhodl, že teprve rozhodnutím zemského soudu může „erbovník“ dosáhnout práva činit zápisy do zemských desk. A podle téhož usnesení právo zápisu do zemských desk udělil zemský soud až dospělým dědicům erbovníka.
Ze kterých vrstev vlastně přicházeli erbovní lidé?
Obvykle se jednalo o zbohatlé měšťany – podnikatele a věřitele, ale byli to vlastně svobodníci a služebníci všeho druhu – např. Petr z Rožmberka si vyprosil na králi Vladislavovi „nobilitaci“ pro svého kancléře a rádce Václava z Rovného.
Protože noví šlechtici pocházeli ale většinou z měst, odrazilo se to i v politické praxi. Např. v roce 1502 se část nových členů nižší šlechty postavila na stranu měšťanstva a hájila politické programy královských měst proti šlechtě. To vedlo rytíře ke zpřísnění starších předpisů pro erbovníky.
Erbem byli také často odměňováni umělci a učenci za mimořádná díla vytvořená obvykle v královských službách pro panovníka nebo významného šlechtice. U těchto i jiných erbovníků pak základem nového šlechtictví nebyl třeba ani žádný pozemkový majetek.
Co vlastně znamenalo být erbovníkem?
Jeho postavení ve šlechtické hierarchii dobře vystihuje příručka o praxi zemského soudu z roku 1508, kde se píše, že „… člověk žádný neerbovní, kterýž pána má, nemůže konat půhon šlechtici…“ Na zemský soud se tam musela obrátit vrchnost – pán „neerbovního člověka“ a jen ten mohl žádat spravedlnost pro svého poddaného.
Koncem 15. století se rovněž začínají objevovat tzv. erbovní strýci. To jsou erbovníci, kteří jsou bráni členy rytířského stavu v ochranu či přímo se přimykají k erbu patronů. Mohli užívat erbu svého patrona při hrách, v zápasech, na dřevcích a helmách, na domech i nádobí. Ovšem rytíři nepřipustili, aby tito erbovní strýcové de facto vstoupili do jejich stavu a nabyli tak práv, jimiž se pyšnily starší rytířské rody.
Kolik bylo v době jagellonské u nás nižších a vyšších šlechticů?
Přesně se to samozřejmě určit nedá, ale celkové rozpětí se zřejmě pohybuje mezi 1 % a 2 % všeho obyvatelstva v Čechách a na Moravě, což by znamenalo počet asi 15 až 30 tisíc privilegovaných osob disponujících vládní mocí, nadřazených právně i hospodářsky.
Podle pramenů z poloviny 16. století se zdá, že v Čechách byl asi sedmkrát větší počet členů nižší šlechty než panstva. Na Moravě byl podíl panstva vyšší, takže lze mluvit asi o pětkrát větším počtu drobné šlechty v poměru k panstvu.

Rozdělení nižší šlechty
Ani v názvosloví nižších šlechticů nepanuje jednota. Neexistuje žádná přesně daná hranice, která by vymezovala skupiny rytířů, vladyků či zemanů. Josef Macek však podává pokus o vysvětlení obsahu pojmů označujících jednotlivé „sociální třídy“ nižších šlechticů.
1. Rytíři
U nejznámějšího výrazu pro nižší šlechtu se střetávají dva sémantické významy tohoto slova. Ten první je starší – ještě z hlubin středověku a označuje rytíře jako bojovníka, který byl pasován za odměnu za své služby pro panovníka. Toto označení zřejmě přetrvávalo ještě daleko do novověku a rytířem v tomto smyslu se mohli stát všichni, jimž byla slavnostním ceremonielem udělena tato hodnost. Výjimkou tedy nebyl ani „rytíř“ z panského stavu – tedy vyšší šlechty. Tomuto obzvláště přála doba jagellonská, kdy v našich zemích proběhlo po husitských bouřích jakési znovuoživení rytířských ideálů a obnova rytířského kultu. Znovu přišly do obliby rytířské hry a turnaje a mladí šlechtici pilně cvičí ve zbrani a připravují se k dosažení rytířského titulu (viz cestopis Václava Šaška z Bířkova). Za vítězství v turnaji potom král polepšuje rytířův erb. Rytířská brnění jsou v této době už technicky dokonalá – zdobí se cizelování, rytím, tepáním, stříbrem i drahokamy (je to plechovka úplně nepraktická vhodná pro předvádění). S vojenským uměním už to nemá mnoho společného – válčí přeci obyčejní vojáci. Rytířství je tak povzneseno nad sociální kategorie – pasovat mohl pouze krála císař. Právě v jagellonském věku se však počíná udělování rytířství i za různé jiné služby, než válečnické. Např. polský král Kazimír udělil rytířský pás a meč pražskému měšťanovi za to, že byl členem poselstva, jež přišlo nabídnout jeho synu Vladislavovi český trůn a svatováclavskou korunu.
Z rytířství se tak stane velmi rychle jen laciná odměna, která panovníka nic nestojí a příjemce potěší – zkrátka výraz králových díků.

Druhý význam slova rytíř se objevuje právě v raném novověku a stává se souhrnným označením pro nižší šlechtu. Aby se to však nepletlo s významem předchozím, užívá se většinou výrazu rytieřstvo nebo rytieřský stav – málokdy substantivum rytíř. Je třeba připomenout, že uvnitř rytířského stavu panovalo obrovské sociální rozpětí – mohou to být významní zemští úředníci, podkomoří královských měst, hejtmané různých hradů, ale také rytířský člověk může také být jen název pro many vykonávající „rytířskou službu“ – tedy de facto obyčejné žoldáky – služebné rytíře.
2. Vladykové
Vladyka je jeden z nejstarobylejších názvů pro šlechtice. Jsou to vlastně ti, kteří se nemohou prokázat dlouhým rodokmenem (a zařadit se tak mezi pány) ani rytířskou hodností. Vynikají však nad panoše tím, že nejsou vázání žádnou služebnou povinností.
Často bývá vladyctví chápáno jako výchozí stav pro šlechtickou dráhu – počáteční forma šlechtictví. S tím souvisí pojem jednoštítný vladyka – tj. ten, který prvé generaci užívá erbu a štítu. Rozborem právních pramenů zjistil Josef Macek, že vladyka je v Čechách na konci 15. stol. nejpoužívanější termín pro nižšího šlechtice (hlavně Vlad. zříz. zemské) – nikoliv však na Moravě. V Tovačovské knize se více používá slovo Zeman. To se změnilo, kdy po roce 1493 získala nižší šlechta právo zasedat v zemském soudu a po českém vzoru začínají být tito vyslanci (bylo jich 6) označovaní jaké zástupci „z vládyk“. Nicméně v běžném písemném styku se název „vládyka“ pro nižší šlechtice na Moravě příliš neujal. Spíše se používal pro zmíněné přísedící na zemském soudu.
Obecně se vladykové považovali za chudší vrstvu nižší šlechty vedle rytířů. Sociální rozdíly mezi jednotlivými vladyky byly podobně jako u rytířů obrovské. Tak vidíme vedle bohatých a politicky vlivných také zchudlé vladyky hledající nutnou obživu na bojištích střední Evropy. Někteří splývali s měšťanským prostředím a prodávali měšťanům své pozemky.
3. Zemané
Název připomíná usedlost šlechticů na zemi a v zemi. Majetkem a urozením stojí zemané níže než rytíře.  V určitém významu slovo naznačuje tzv. šlechtice – statkáře, věnujícího se hlavně zemědělství a vrchnostenské správě. Patří stále mezi tzv. „dobré lidi“ (jak se nazývali urození obecně), ale málokdy se setkáme se zemany boháči. V jagellonském věku tato část elity prožívala krizi – např. „rožmberští zemané“ přebírali některé manské povinnosti a sami ztráceli valnou část svých svobod – proměnili se ve služebnou šlechtu vykonávající příkazy mocných sousedů – Rožmberků.
Stávalo se ovšem, že zeman zchudnul natolik, až přišel o svůj dvůr. Pak se mohl například odstěhovat do města. Ovšem i tam si zakládal na své společenské prestiži – i nejchudší zemané se mohli vyvyšovat nad bohaté měšťany.
4. Panoši
Je to název pro „služebné šlechtice“ podřízené mocnějším a bohatším. Stále však mohli mít vlastní erb a pečeť. Vedli-li si dobře, mohli i samostatně hospodařit a časem si koupit třeba i rytířskou hodnost. Poměrně často se s panoši setkáváme na bojištích, kde ve vojenské službě nacházeli vítanou formu obživy. Mohli zastávat např. úřady místokomorníka či písaře dvorských desk. Často se stávali součástí dvorů a vlastně i domácností svých pánů.
Důležitou podmínkou nástupu do služby bylo vlastnictví koně, kterého si cenili nad jiný majetek, protože byl znakem jejich „svobody“ a „urozenosti“. Tak mohli uzavřít dobrou služebnou smlouvu a vstoupit do služebního poměru – stali se přikázanými. Po skončení služby byl panoš povinnen složit vyúčtování své činnosti – podat účet za své hospodaření. Pokud bylo vše v pořádku, stal se vyčteným panošem a mohl bez problémů nastoupit další službu. Při případných neshodách ho mohl pán pohnat před soud. To se mohlo stát i obráceně, např. nedostal-li panoš včas sjednanou odměnu.
5. Manové a nápravníci
Manové byli vlastně pozůstatkem středověkého lenního systému – nepodléhali zemskému nýbrž lennímu právu. Nacházeli se u bývalých královských hradů – nyní obvykle zastavených či zcizených nebo ve službách klášterů. Dlouho se udržel manský systém na pozemích olomouckého biskupství.
Základem jeho povinnosti je služba (nejen vojenská) plynoucí z držby propůjčené nemovitosti. Stávalo se, že i členové panského stavu mohli být many.
Nejnižším stupněm manů jsou nápravníci, kteří byli řazeni mezi pěšáky (neměli koně) a jejich postavení nebylo o moc lepší, než obyčejných poddaných – neměli urozenost, erb ani pečeť.
Postavení manů se lišilo kraj od kraje. Většinou už však dosáhli povolení odkazovat léna potomkům a držet je dědičně – de facto zpupné vlastnictví. Problém byl, když nějaký vyšší šlechtic získal kdysi královský hrad i s přilehlým obvodem. Z místních manů se tak stali druhořadí služební šlechtici.
Lenní právo se tak dostávalo v jagellonském období do krize. Zvláště díky zmíněné skutečnosti, že mnoho „pánů“ se stalo přímými držiteli manských statků. Bylo samozřejmě jejich zájmem, aby se mohli vykoupit z manských povinností – vymanit se. Najednou se nevědělo, kam který statek spadá – pod zemské či manské právo? Tak se hrady i usedlosti různými způsoby vyvazovali z lenního práva a převáděli se do jurisdikce práva zemského.
Na počátku 17. století mohl pak Pavel Stránský konstatovat, že lenní zřízení v Českém království ustoupilo do pozadí a že zůstalo „statků manských pramálo“.




Začínají se také prosazovat povinná oslovení v dopisech pro jednotlivé druhy šlechty:
	„Urozený a statečný rytíř“

„Urozený vládyka“
„Slovutný panoš“



